Nejedná se o skutečného pacienta.

ÚČINNOST

PŘÍPRAVEK MAYZENT MÁ PROKÁZANOU ÚČINNOST
PROTI PŘÍZNAKŮM SPOJENÝM SE ZÁNĚTEM
1-5
A NEURODEGENERACÍ
®

VĚTŠÍ SPOJITOST
SE ZÁNĚTEM

VĚTŠÍ SPOJITOST
S NEURODEGENERACÍ

Přípravek MAYZENT® vykazuje konzistentní léčebné výsledky bez
ohledu na časnou nebo pozdější fázi RS3,4,6
* Studie EXPAND je randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III zahrnující 1 651 pacientů se SPRS trvající 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází; předem
deﬁnovaná hierarchická analýza zahrnovala primární cílový parametr a dva hlavní sekundární cílové parametry. Při hodnocení hlavního cílového parametru, kterým byl test T25-FW, nebylo dosaženo statistické
významnosti, proto byl hlavní sekundární cílový parametr hodnotící objem T2 lézí považován za nominální.
† Zbylé cílové parametry nebyly pro vícenásobná porovnání upraveny.3

PŘÍPRAVEK MAYZENT® PROKÁZAL ZPOMALENÍ PROGRESE
1,7
U PACIENTŮ SE SPRS S AKTIVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Doplňkové sekundární cílové parametry: Doba do šestiměsíční CDP‡
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Primární cílový parametr: Doba do tříměsíční CDP†
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Pomozte pacientům udržet jejich stávající funkční schopnosti co nejdéle
Klinické hodnocení EXPAND byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III zahrnující 1 651 pacientů se SPRS trvající 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází.3
*Pro analýzu podskupiny 779 pacientů ze studie EXPAND byli pacienti se SPRS s aktivním onemocněním deﬁnováni jako pacienti, u kterých došlo během dvouletého období před vstupem do studie k relapsu, nebo pacienti,
u kterých byla při vstupu do studie zjištěna přítomnost gadolinium enhancujících T1 lézí. 1
†
Doba do tříměsíční CDP byla deﬁnována jako doba do zvýšení skóre EDSS o ≥ 1 bod v porovnání s hodnotou před léčbou (zvýšení o 0,5 bodu u pacientů s výchozím EDSS ≥ 5,5) přetrvávající po dobu 3 měsíců.3
‡
Doba do šestiměsíční CDP byla deﬁnována jako doba do zvýšení skóre EDSS o ≥ 1 bod v porovnání s hodnotou před léčbou (zvýšení o 0,5 bodu u pacientů s výchozím EDSS ≥ 5,5) přetrvávající po dobu 6 měsíců. 3

LÉČBA PŘÍPRAVKEM MAYZENT VEDLA U ŠIROKÉ POPULACE PACIENTŮ
3
SE SPRS K SIGNIFIKANTNÍMU PRODLOUŽENÍ DOBY DO CDP

Primární cílový parametr 3

21%
SNÍŽENÍ
RIZIKA

dle doby do tříměsíční CDP
v porovnání s placebem
(P = 0,013)*

Doplňkový sekundární cílový parametr 3

26%
SNÍŽENÍ
RIZIKA

dle doby do šestiměsíční CDP
v porovnání s placebem
(P = 0,0058)†

SNÍŽENÍ
RIZIKA

*Doba do tříměsíční CDP byla deﬁnována jako doba do zvýšení skóre EDSS o ≥ 1 bod v porovnání s hodnotou před léčbou (zvýšení o 0,5 bodu u pacientů s výchozím EDSS ≥ 5,5) přetrvávající po dobu 3 měsíců.3

PŘÍPRAVEK MAYZENT SNÍŽIL CELKOVOU MÍRU ATROFIE
MOZKOVÉ TKÁNĚ U ŠIROKÉ POPULACE PACIENTŮ SE
1
SPRS
®

Doplňkový sekundární cílový parametr1,3

23%

celkové atrofie mozkové
tkáně

SNÍŽENÍ

Atrofie mozkové tkáně je u pacientů důležitým ukazatelem rozvoje dlouhodobé disability.8
Klinické hodnocení EXPAND bylo randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií fáze III zahrnující 1 651 pacientů se SPRS trvající více než 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází.1,3
*U pacientů léčených přípravkem MAYZENT bylo zaznamenáno snížení atroﬁe šedé hmoty o –0,497 % v porovnání s hodnotou na počátku léčby (95% CI) v období od 12. do 24.
měsíce; u pacientů užívajících placebo bylo toto snížení –0,649 %.

PŘÍPRAVEK MAYZENT® SNÍŽIL RIZIKO ZHORŠENÍ KOGNITIVNÍCH
1
FUNKCÍ* U ŠIROKÉ POPULACE PACIENTŮ SE SPRS
Explorativní cílový parametr 1

Příklad z testu SDMT

25%
SNÍŽENÍ
RIZIKA
čtyřbodového zhoršení v testu SDMT (Symbol Digit Modalities Test)
v porovnání s placebem (P = 0,0163).


Čtyřbodové zhoršení v SDMT bylo klinicky významné 9

SDMT představuje spolehlivý a snadno proveditelný test, při kterém musí testovaná
osoba přiřadit symbolům odpovídající písmena během 90 sekund. Test slouží
k posouzení úrovně kognitivních funkcí.10 Test SDMT se ukázal u pacientů s RS
nejdůležitějším ukazatelem pro hodnocení schopnosti pracovat.11

Pomozte pacientům zachovat déle jejich nezávislost 12
Klinické hodnocení EXPAND bylo randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií fáze III zahrnující 1 651 pacientů se SPRS trvající více než 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází.3
*Snížení rychlosti kognitivního zpracování.1
†
Příklad uvedený na obrázku je chráněn autorskými právy služby Western Psychological Services a celou verzi si je možné zakoupit online.

®

PŘÍPRAVEK MAYZENT VÝZNAMNĚ SNÍŽIL AKTIVITU ONEMOCNĚNÍ
1
U PACIENTŮ SE SPRS S AKTIVNÍM ONEMOCNĚNÍM *
Doplňkové sekundární cílové parametry1,7

46%
SNÍŽENÍ

roční četnosti relapsů
v porovnání s placebem
(poměr ARR 0,54;
95% CI: 0,39–0,77)

85%
SNÍŽENÍ

v počtu T1 Gd+ lézí
za více než 24 měsíců
v porovnání s placebem (P <
0,0001)

Snižování četnosti relapsů přispívá ke zpomalení
13
nárůstu kumulativní disability
Klinické hodnocení EXPAND byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III zahrnující 1 651 pacientů s SPRS trvající 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází.3
*Pro analýzu podskupin ve studii EXPAND byli pacienti se SPRS s aktivním onemocněním deﬁnováni jako pacienti, u kterých došlo během dvouletého období před vstupem do studie k
relapsu, nebo pacienti, u kterých byla při vstupu do studie zjištěna přítomnost gadolinium enhancujících T1 lézí.1

PŘÍPRAVEK MAYZENT® PROKÁZAL SIGNIFIKANTNÍ
ÚČINNOST PŘI SNÍŽENÍ POČTU T2 LÉZÍ U PACIENTŮ
1
SE SPRS S AKTIVNÍM ONEMOCNĚNÍM *
Sekundární cílový parametr7

80%
SNÍŽENÍ

počtu nových nebo
zvětšených T2 lézí
v porovnání s placebem
(P < 0,0001)

 Dalším klíčovým sekundárním cílovým parametrem

bylo skóre testu T25-FW, u kterého však nebyl
u celkové populace zjištěn statisticky významný rozdíl
v porovnání s placebem (P = 0,1878)

Pokuste se zpomalit rozvoj dlouhodobého zhoršení příznaků
Klinické hodnocení EXPAND byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III zahrnující 1 651 pacientů se SPRS trvající 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází.3
* Pro analýzu podskupin pacientů ze studie EXPAND byli pacienti se SPRS s aktivním onemocněním deﬁnováni jako pacienti, u kterých došlo během dvouletého období před vstupem do studie k relapsu,
nebo pacienti, u kterých byla při vstupu do studie zjištěna přítomnost gadolinium enhancujících T1 lézí. 1

Nejedná se o skutečného pacienta.

BEZPEČNOST

®

BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU MAYZENT BYLA OVĚŘENA BĚHEM
3,14
PIVOTNÍHO KLINICKÉHO HODNOCENÍ – STUDIE EXPAND
MAYZENT ® 2mg
(n = 1 099)

Placebo
(n = 546)
 Četnosti přerušení léčby v důsledku

Bolest hlavy

15%

13%

Pád

12%

11%

Hypertenze

10%

8%

Nevolnost

7%

4%

 Incidence makulárního edému

(2 % u přípravku MAYZENT®
vs. < 1 % u placeba)

Závrať

7%

5%

Zvýšená alaninaminotransferáza

6%

2%

Průjem

6%

4%

Bolest končetin

6%

4%

Periferní edém

5%

2%

Bradykardie*

4%

3%

nežádoucích příhod byly srovnatelné
s placebem (3 % u přípravku MAYZENT®
vs. 2 % u placeba)

 Srovnatelná četnost infekcí

(49 % u přípravku MAYZENT®
vs. 49 % u placeba)†

Klinické hodnocení EXPAND byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III zahrnující 1 651 pacientů se SPRS trvající 24 měsíců, která pokračovala volitelnou otevřenou prodlouženou fází.3
* Během iniciační fáze léčby.3
†
Infekce Herpes zoster byly hlášeny u 2,5 % pacientů léčených přípravkem MAYZENT v porovnání s 0,7 % pacientů užívajícími placebo. Během prodloužené fáze byl hlášen případ kryptokokové meningitidy (CM).1

Nejedná se o skutečného pacienta.

ZAHÁJENÍ LÉČBY A DÁVKOVÁNÍ

ZAHÁJENÍ

MONITORING

TITRACE

U PACIENTŮ ZAHAJUJÍCÍCH LÉČBU PŘÍPRAVKEM MAYZENT®
(PODÁNÍ JEDNOU DENNĚ) JE TŘEBA DODRŽET JASNĚ
1
DEFINOVANÝ INICIAČNÍ PROTOKOL LÉČBY
Zjištění typu metabolizéra
pro stanovení dávky


STANOVENÍ
GENOTYPU

Varianta genotypu CYP2C9
určuje vhodnou udržovací
dávku: 2 mg nebo 1 mg

Stanovení počtu krevních buněk, funkce jater a protilátek

KREVNÍ TEST



CBC (celkový krevní obraz)



LFT (transaminázy a bilirubin)



Sérologie protilátek proti VZV (v případě lékařsky
nepotvrzené infekce VZV v anamnéze)

Doplňkové testy u rizikových pacientů
U pacientů se sinusovou bradykardií, s anamnézou prvního
nebo druhého stupně AV bloku nebo s anamnézou infarktu
myokardu nebo srdečního selhání zhodnoťte vitální funkce
a proveďte výchozí EKG

Provedení oftalmologického vyšetření pacientů,
kteří mají v anamnéze uveitidu, diabetes
nebo probíhající onemocnění sítnice


OČNÍ TEST

Léčba přípravkem MAYZENT nesmí být
u pacientů s makulárním edémem zahájena,
dokud není toto onemocnění vyléčeno

EKG



Sledujte pacienty po dobu 6 hodin od první dávky přípravku
MAYZENT a na konci této šestihodinové monitorovací periody
proveďte EKG

ZJIŠTĚNÍ TYPU METABOLIZÉRA JE PRVNÍM KROKEM, KTERÝ JE TŘEBA PŘED
1
®
PŘEDEPSÁNÍM PŘÍPRAVKU MAYZENT U PACIENTŮ PROVÉST
Přípravek MAYZENT ® je metabolizován převážně enzymem CYP2C9
 Určité genotypové varianty tohoto enzymu metabolizují přípravek MAYZENT ® s nižší účinností oproti ostatním
 U pacientů s genotypem CYP2C9*1/*3 nebo CYP2C9*2/*3 je doporučená dávka 1 mg denně, aby se zamezilo

zvýšené expozici pacientů přípravku MAYZENT ®
V rámci referenční studie

Silný metabolizér

Slabý metabolizér

Doporučená dávka: 2 mg
*1*1

*1*2

83–91%
populace

*2*2

Doporučená dávka: 1 mg
*1*3

10–14%
populace

*2*3

Kontraindikace
*3*3

0,3–0,4%
populace

MONITORING

TITRACE

ZAHÁJENÍ

TITRAČNÍ SCHÉMA ZAJIŠŤUJE BEZPEČNĚJŠÍ
1
DOSAŽENÍ UDRŽOVACÍ DÁVKY
Titrace dávkovací schéma
(jednou denně)
1. den

1 × 0,25 mg

2. den

1 × 0,25 mg

Udržovací dávka
(jednou denně)
3. den

2 × 0,25 mg

4. den

3 × 0,25 mg

5. den

5 × 0,25 mg

Od 6. dne

dávka 2 mg
1 × 2 mg

NEBO
Zapomenutá dávka během iniciační fáze léčby
Pokud během prvních 6 dnů léčby pacient zapomene užít denní titrační dávku,
je nutné znovu zahájit léčbu novým titračním balením.

dávka 1 mg
4 × 0,25 mg

TITRAČNÍ BALENÍ

BALENÍ PRO UDRŽOVACÍ DÁVKU

TITRACE

ZAHÁJENÍ

MONITORING

BĚHEM LÉČBY PŘÍPRAVKEM MAYZENT®
JE TŘEBA PACIENTY MONITOROVAT 1

Během léčby je třeba pravidelně kontrolovat
krevní obraz


Pokud počet lymfocytů klesne na hodnotu
< 0,2 ×109/l, je třeba snížit dávku na 1 mg

Po 3–4 měsících od zahájení léčby se doporučuje u všech pacientů provést
oftalmologické vyšetření a u pacientů s rizikem makulárního edému je třeba
provádět následná kontrolní oftalmologická vyšetření během celé léčby*


Pokud pacient udává kdykoliv v průběhu léčby přípravkem MAYZENT
zrakové potíže, doporučuje se provést vyšetření očního pozadí, včetně
makuly

Zapomenutá dávka po 6. dni léčby
Pokud dojde k vynechání dávky, je nutné užít předepsanou dávku v následující plánovanou dobu; následující dávka se nesmí zdvojnásobovat.
Znovuzahájení udržovací léčby po předchozím přerušení
Pokud jsou během udržovací léčby vynechány 4 nebo více po sobě jdoucích denních dávek, je nutné léčbu
přípravkem MAYZENT ® znovu zahájit s novým titračním balením.
*Pokud se u pacienta objeví makulární edém, doporučuje se léčbu přípravkem MAYZENT® přerušit.

Během léčby je třeba
pravidelně kontrolovat
krevní tlak

Seznam zkratek

FDO = pozorování po podání první dávky

ARR = roční četnost relapsů

HR = poměr rizik

AV = atrioventrikulární

LFT = test funkce jater

BRACE = Betaferon® (IFNβ-1b), Rebif® (IFNβ-1a), Avonex® (IFNβ- 1a),
Copaxone® (glatiramer acetát), Extavia® (IFNβ-1b)

MOA = mechanismus účinku

BVMT-R = revidovaný krátký vizuální a prostorový test
paměti (Brief Visuospatial Memory Test-Revised)

RS = roztroušená skleróza

CBC = celkový krevní obraz

N/A = nevztahuje se

CDP = potvrzená progrese postižení

PASAT = test sériového sčítání na základě poslechu
(Paced Auditory Serial Addition Test)

CI = konﬁdenční interval
CNS = centrální nervový systém
CPS = rychlost kognitivního zpracování

Gd+ = enhancující gadoliniem

MRI = magnetická rezonance

RRRS = relaps-remitentní RS
S1P = sﬁngosin-1-fosfát

CV = kardiovaskulární

SDMT = test modalit čísel a symbolů
(Symbol Digit Modalities Test)

DMT = chorobu modiﬁkující léčba

SPRS = sekundárně progresivní RS

EKG = elektrokardiogram

T25-FW = časový test 25krokové chůze

EDSS = rozšířená škála stavu postižení

VZV = virus Varicella zoster
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Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku,
bod 4.8.
MAYZENT 0,25 mg potahované tablety, MAYZENT 2 mg potahované tablety
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje siponimodum et acidum fumaricum odpovídající siponimodum 0,25 mg nebo 2 mg. Indikace: Přípravek Mayzent je indikován k léčbě dospělých pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SPMS) s aktivním
onemocněním doloženým relapsy nebo zánětlivou aktivitou pomocí zobrazovacích metod. Dávkování: Před zahájením léčby musí být u pacienta zjištěn genotyp CYP2C9 kvůli zjištění typu metabolizéra CYP2C9. Pacienti s genotypem CYP2C9*3*3 nesmí siponimod užívat.
Léčbu je nutné zahájit titračním balením, iniciace trvá 5 dní. Léčba začíná dávkou 0,25 mg jednou denně ve dnech 1 a 2, následovaná dávkou 0,5 mg v den 3, 0,75 mg v den 4, a 1,25 mg v den 5, aby bylo u pacienta dosaženo předepsané udržovací dávky siponimodu
počínaje dnem 6. U pacientů s genotypem CYP2C9*2*3 nebo *1*3 je doporučená udržovací dávka 1 mg denně, u pacientů s ostatními genotypy CYP2C9 je 2 mg. Přípravek Mayzent se užívá jednou denně. Pokud během prvních 6 dnů léčby pacient zapomene užít denní
titrační dávku, je nutné znovu zahájit léčbu novým titračním balením. Pokud dojde k vynechání dávky během udržovací léčby, je nutné užít předepsanou dávku v následující plánovanou dobu, následující dávka se nesmí zdvojnásobovat. Pokud jsou během udržovací
léčby vynechány 4 nebo více po sobě jdoucích denních dávek, je nutné léčbu siponimodem znovu zahájit s novým titračním balením. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku. Syndrom imunodeficience.
Progresivní multifokální leukoencefalopatie nebo kryptokoková meningitida v anamnéze. Aktivní maligní onemocnění. Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh třída C). Pacienti, kteří prodělali během předchozích 6 měsíců infarkt myokardu (IM), nestabilní anginu
pectoris, iktus/tranzitorní ischemickou ataku (TIA), dekompenzované srdeční selhání (vyžadující hospitalizaci), nebo srdeční selhání třídy III/IV dle New York Heart Association (NYHA). Pacienti s atrioventrikulární (AV) blokádou druhého stupně Mobitz II, AV blokádou
třetího stupně, sino-atriální srdeční blokádou nebo sick-sinus syndromem v anamnéze, pokud nemají kardiostimulátor. Pacienti homozygotní pro genotyp CYP2C9*3 (CYP2C9*3*3) (slabí metabolizéři). Během těhotenství nebo u žen, které mohou otěhotnět a
nepoužívají účinnou antikoncepci. Zvláštní upozornění/varování: Infekce: Před zahájením léčby má být k dispozici aktuální kompletní krevní obraz. Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je třeba zvážit přerušení léčby siponimodem. Pacienti se známkami a
příznaky odpovídajícími kryptokokové meningitidě (CM) mají být neprodleně diagnosticky vyšetřeni. Do vyloučení CM musí být léčba siponimodem přerušena. Pokud je diagnostikována CM, je nutné zahájit odpovídající léčbu. Lékaři musí věnovat pozornost klinickým
příznakům nebo nálezům na magnetické rezonanci (MRI) naznačujícím možnost progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Pokud existuje podezření na PML, musí být do vyloučení PML léčba siponimodem přerušena. Pacienti bez lékařem potvrzené anamnézy
planých neštovic nebo zdokumentované úplné vakcinace proti VZV mají být před zahájením terapie siponimodem vyšetřeni na přítomnost protilátek proti VZV. U pacientů bez protilátek je doporučena před zahájením léčby siponimodem úplná vakcinace varicellovou
vakcínou, přičemž zahájení léčby má být odloženo o 1 měsíc, aby se mohl vyvinout plný účinek vakcinace. Při léčbě siponimodem je nutná obezřetnost u pacientů s diabetes mellitus v anamnéze, uveitidou nebo základní/souběžnou chorobou sítnice kvůli možnému
zvýšení rizika makulárního edému. Doporučuje se, aby tito pacienti podstoupili před zahájením léčby oční vyšetření a následná kontrolní vyšetření během léčby siponimodem kvůli detekci makulárního edému. Pokud se u pacienta objeví makulární edém, doporučuje se
léčbu siponimodem přerušit. Z preventivních důvodů mají být sledováni pacienti s následujícími srdečními stavy (sinusová bradykardie (srdeční puls <55 tepů za min), AV blokáda prvního nebo druhého stupně [Mobitz I] v anamnéze, infarkt myokardu v anamnéze, nebo
srdeční selhání v anamnéze (pacienti s NYHA třídy I a II) po dobu 6 hodin po první dávce siponimodu kvůli známkám a příznakům bradykardie. U těchto pacientů se doporučuje natočit elektrokardiogram (EKG) před podáním dávky a na konci období sledování. Funkce
jater: Před zahájením léčby přípravkem Mayzent by měly být k dispozici aktuální hodnoty aminotransferáz a bilirubinu. U pacientů, u kterých se rozvinou příznaky ukazující na jaterní poškození, mají být zkontrolovány hladiny jaterních enzymů a siponimod má být
vysazen, pokud se potvrdí významné poškození jater. *U pacientů léčených siponimodem s delší expozicí byly hlášeny případy bazocelulárního karcinomu. U všech pacientů se doporučuje při zahájení léčby vyšetření kůže a poté každých 6 až 12 měsíců s přihlédnutím ke
klinickému posouzení.* Pacienti mají být upozorněni, aby okamžitě hlásili jakékoli podezřelé kožní léze svému lékaři. Pokud se u pacienta léčeného siponimodem objeví jakékoliv neočekávané neurologické nebo psychiatrické známky/příznaky nebo zrychlené
neurologické zhoršení stavu, je nutné neprodlené fyzikální a neurologické vyšetření a zvážit vyšetření MRI s ohledem na možný výskyt PRES. Před zahájením léčby siponimodem musí být u pacientů zjištěn genotyp CYP2C9 kvůli zjištění typu metabolizéra CYP2C9.
Pacienti homozygotní pro CYP2C9*3 (genotyp CYP2C9*3*3: přibližně 0,3 až 0,4 % populace) nesmí být siponimodem léčeni. Interakce: Při současném podávání cytostatik, imunomodulátorů nebo imunosupresiv a během týdnů po ukončení jejich podávání je nutná
opatrnost. Zahájení léčby po alemtuzumabu se nedoporučuje, pokud přínosy jasně nepřeváží rizika. Během zahájení léčby siponimodem nemají být užívána současně antiarytmika třídy Ia (např. chinidin, prokainamid) nebo třídy III (např. amiodaron, sotalol), přípravky
prodlužující QT interval se známými arytmogenními vlastnostmi, blokátory vápníkových kanálů snižující srdeční frekvenci (např. verapamil nebo diltiazem) nebo další látky, které mohou snižovat srdeční frekvenci (např. ivabradin nebo digoxin) kvůli možným aditivním
účinkům na srdeční frekvenci. Pokud je léčba zvažována u pacientů s výše uvedenými rizikovými faktory, doporučuje se před zahájením léčby konzultovat kardiologa s cílem určit nejvhodnější monitorování pro zahájení léčby nebo ohledně přechodu na lék snižující
srdeční frekvenci. Při zahajování léčby siponimodem u pacientů léčených betablokátory je nutná opatrnost kvůli aditivním účinkům na snížení srdeční frekvence. Léčba betablokátory může být zahájena u pacientů léčených stálou udržovací dávkou siponimodu. Použití
živých atenuovaných vakcín může vést k riziku infekce, a je proto třeba se mu během léčby siponimodem a po dobu až 4 týdnů po jejím ukončení vyhnout. Během léčby siponimodem a až 4 týdny po ní může být vakcinace méně účinná. Účinnost vakcinace není
považována za ohroženou, pokud je léčba siponimodem pozastavena v období 1 týden před očkováním a až do 4 týdnů po očkování. Vzhledem k významnému zvýšení expozice siponimodu se nedoporučuje současné užívání siponimodu a léčivých přípravků, které
způsobují středně silnou inhibici CYP2C9 a středně silnou nebo silnou inhibici CYP3A4. Siponimod lze kombinovat s většinou typů induktorů CYP2C9 a CYP3A4. Nicméně s ohledem na očekávaný pokles expozice siponimodu, je nutné zvážit vhodnost a možný prospěch
léčby, pokud je siponimod kombinován se silnými induktory CYP3A4/středně silnými induktory CYP2C9 (např. karbamazepin) u všech pacientů bez ohledu na genotyp nebo se středně silnými CYP3A4 induktory (např. modafinil) u pacientů s genotypem CYP2C9*1*3 nebo
*2*3. Těhotenství a kojení: Před zahájením léčby žen ve fertilním věku musí být k dispozici negativní výsledek těhotenského testu. Ženy ve fertilním věku musí používat účinnou antikoncepci během léčby a po dobu nejméně deseti dnů od poslední dávky siponimodu.
Pokud žena otěhotní během léčby, musí být siponimod vysazen. Siponimod nemá být užíván během kojení. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Bolest hlavy, hypertenze, zvýšené hodnoty jaterních funkčních testů. Časté: Herpes zoster, melanocytový naevus, *bazocelulární
karcinom*, lymfopenie, závrať, záchvaty křečí, třes, makulární edém, bradykardie, atrioventrikulární blokáda (prvého a druhého stupně), nauzea, průjem, bolest končetin, periferní otok, astenie, snížené hodnoty plicních funkčních testů. Podmínky uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Mayzent 0,25 mg: PA/Al/PVC/Al blistry v titračním balení (pouzdru) obsahujícím 12 potahovaných tablet nebo v balení obsahujícím 84 nebo 120 potahovaných tablet. Mayzent 2 mg:
PA/Al/PVC/Al blistry v balení obsahujícím 14, 28 nebo 98 potahovaných tablet.
Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. č.: EU/1/19/1414/001-006. Datum registrace: 13.1.2020. Datum poslední revize textu SPC: 7.1.2021. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista
Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko.
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